
               เข้าชมโครงการ รับส่วนลด LINE MAN Taxi มูลค่า 100 บาท 

ลูกค้าท่ีลงทะเบียนนัดหมาย และเข้าชมโครงการบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ท่ีเข้าร่วมแคมเปญ 
ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 หลังจากชมโครงการแล้ว ลูกค้าจะได้รับ 
Code ส่วนลดสําหรับใช้บริการ LINE MAN Taxi มูลค่า 100 บาท* ท่ีสํานักงานขาย โครงการ
ท่ีลูกค้าเข้าเย่ียมชม 

หมายเหตุ: 
*จํากัด 1 สิทธ์ิต่อหน่ึงการเข้าชม และลูกค้าท่ีเข้าชมโครงการมากกว่า 1 โครงการ จะไม่สามารถรับสิทธ์ิซ้ําได้อีก 
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจํากัดจํานวนในการแจกส่วนลดสูงสุดวันละ 50 Code รวมท้ังส้ินตลอดท้ังแคมเปญจํานวน 1,000 Code 
  หากสิทธ์ิเต็มเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในหน้าลงทะเบียน

เง่ือนไขการใช้ Code 
- ส่วนลด LINE MAN Taxi จํานวน 1 Code  มีมูลค่า 100 บาท ใช้ได้ต่อการใช้บริการ 1 คร้ัง
- ไม่จํากัดสถานท่ีในการเดินทาง
- สามารถใช้ Code เป็นส่วนลดค่าเดินทางในบริการ Taxi ผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN เท่าน้ัน
- สามารถใช้ Code ได้ท้ังการจ่ายในรูปแบบเงินสดและ Rabbit LINE Pay
- Code ส่วนลด มีอายุต้ังแต่ 26 กรกฎาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

1
ต่อท่ี

รายละเอียดโปรโมชั่น

โค้ดส่วนลด LINE MAN Taxi

มูลค่า 100 บาท

SC ASSET จับมือ LINE MAN เดลิเวอรีคุณภาพชีวิตดีๆ แบบ “อยู่ดี กินฟรี” ให้คุณถึงบ้าน
รับส่วนลดสูงสุด 7 ล้าน* รับเพ่ิมโค้ดอ่ิมฟินท้ังปี มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท*

ต้ังแต่วันท่ี 26 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564



               จองโครงการ รับส่วนลด LINE MAN Food Discount มูลค่า 3,000 บาท 

ลูกค้าท่ีทําการจองบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ท่ีเข้าร่วมแคมเปญ ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม - 
30 กันยายน 2564 จะได้รับ Code ส่วนลด LINE MAN Food Discount มูลค่า 3,000 บาท** 
ต่อ 1 การจอง

หมายเหตุ: 
*ลูกค้าจะได้รับ Code จํานวน 1 รหัส ท่ีสามารถใช้ได้ 30 คร้ัง มูลค่าคร้ังละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าท้ังหมด 3,000 บาท
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจํากัดจํานวนในการแจก Code ส่วนลด รวมท้ังส้ินตลอดท้ังแคมเปญจํานวน 135 Code   

เง่ือนไขการใช้ Code 
- ส่วนลด LINE MAN Food Discount สามารถใช้ได้ 1 คร้ัง ต่อ 1 ออเดอร์ มูลค่าส่วนลด
 คร้ังละ 100 บาท 
- ไม่กําหนดราคาข้ันต่ําในการส่ังอาหารต่อออเดอร์
- สามารถใช้ Code เป็นส่วนลดในการส่ังอาหารเฉพาะร้านท่ีเข้าร่วมรายการ
 ผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN เท่าน้ัน
- สามารถใช้ Code ได้ท้ังการจ่ายในรูปแบบเงินสดและบัตรเครดิต  
- Code ส่วนลด มีอายุต้ังแต่ 26 กรกฎาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

2
ต่อท่ี

โค้ดส่วนลด LINE MAN Food Discount 

มูลค่า 3,000 บาท



3
ต่อท่ี               เม่ือซ้ือและโอนฯ โครงการท่ีเข้าร่วมแคมเปญสําเร็จ

    รับแพ็คเกจ “อยู่ดี กินฟรี”

ลูกค้าท่ีทําการซ้ือและโอนฯ บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด ท่ีเข้าร่วมแคมเปญ ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 
- 30 กันยายน 2564 จะได้รับแพ็คเกจ “อยู่ดี กินฟรี (Good Life Package)” จาก SC ASSET และ 
LINE MAN โดยในแพ็คเกจจะมอบโปรโมช่ันและสิทธิประโยชน์ให้ลูกบ้านโดยเฉพาะ* ดังน้ี

หมายเหตุ: 
*โปรโมช่ันเฉพาะลูกค้าท่ีจองและโอนฯ ตามแปลงของแต่ละโครงการท่ีเข้าร่วมแคมเปญในในช่วงวันท่ี 26 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 และโอนฯ ภายในวันท่ี 15 ต.ค. 2564 
  โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดและแพ็คเกจกินฟรี ภายใน 45 วัน หลังจากวันท่ีทําการโอนฯ เสร็จสมบูรณ์
**รายละเอียด Code ส่วนลด LINE MAN Food Discount 
 > ลูกค้าท่ีซ้ือโครงการ Grand Bangkok Boulevard, The Gentry และ Headquarters จะได้รับ ส่วนลด รวมมูลค่า 200,000 บาท
  (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 400 คร้ัง มูลค่าคร้ังละ 500 บาท) 
 > ลูกค้าท่ีซ้ือโครงการ Bangkok Boulevard และ Bangkok Boulevard Signature จะได้รับส่วนลด รวมมูลค่า 150,000 บาท
  (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 375 คร้ัง คร้ังละ 400 บาท) 
 > ลูกค้าท่ีซ้ือโครงการ Venue, Venue Flow และ Life  Bangkok Boulevard จะได้รับส่วนลด รวมมูลค่า 100,000 บาท
  (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 500 คร้ัง คร้ังละ 200 บาท) 
 > ลูกค้าท่ีซ้ือโครงการ Pave และ Workplace จะได้รับส่วนลด รวมมูลค่า 50,000 บาท (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 250 คร้ัง คร้ังละ 200 บาท) 
 > ลูกค้าท่ีซ้ือโครงการ Verve & V Compound จะได้รับส่วนลด รวมมูลค่า 30,000 บาท (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 150 คร้ัง คร้ังละ 200 บาท) 
 > ลูกค้าท่ีซ้ือโครงการ Chambers On Nut Station 2 Bed และ Centric Ratchayothin 2 Bed จะได้รับส่วนลด รวมมูลค่า 30,000 บาท
  (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 150 คร้ัง คร้ังละ 200 บาท) 
 > ลูกค้าท่ีซ้ือโครงการ Chambers On Nut Station 1 Bed และ Centric Ratchayothin 1 Bed จะได้รับส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาท 
  (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 100 คร้ัง คร้ังละ 100 บาท)

“อยู่ดี”
รับส่วนลดมูลค่า สูงสุด 7 ล้านบาท**

“กินฟร”ี
รบัเพ่ิมโค้ดส่วนลด LINE MAN Food Discount

มูลค่า 10,000 - 200,000 บาท**

ใชไ้ด้ถึง 1 ป*ี*
( โปรโมช่ันส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน เป็นของโครงการ

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 แปลง 43 )

รายละเอียดโครงการ และแปลงโปรโมช่ัน ท่ีเข้าร่วมแคมเปญ

โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ราคา โปรโมช่ัน Campaign

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด
ราชพฤกษ์-จรัญ

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด 
ราชพฤกษ์-พระราม5

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด 
รามอินทรา-เสรีไทยภาวดี

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด 
บางนา-อ่อนนุช

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด 
อีสต์-พระราม9

เดอะ เจนทริ เอกมัย-ลาดพร้าว

78

43

J5

52

D1

14

47,900,000

43,900,000

27,900,000

27,900,000

44,900,000

29,900,000

ส่วนลด 4,000,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน (ค่าบริการสาธารณะ 
ล่วงหน้า 2 ปี มูลค่า 179,520 บาท , ค่าธรรมเนียมการจดจํานอง 1% มูลค่า 
200,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ 1% มูลค่า 178,630 บาท)

ส่วนลด 5,000,000 บาท

ส่วนลด 3,000,000 บาท ฟรี ค่าโอน ค่าส่วนกลาง
(ค่าส่วนกลาง 162,790 บาท)  (ค่าโอน 81,675 บาท)

ส่วนลด 3,000,000 บาท

ฟรี ค่าโอน ค่าส่วนกลาง (มูลค่ารวม 286,666 บาท)

Cashback 2,000,000 บาท ฟรีค่าโอน 90,800 บาท
ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี 211,344 บาท



รายละเอียดโครงการ และแปลงโปรโมช่ัน ท่ีเข้าร่วมแคมเปญ

โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ราคา โปรโมช่ัน Campaign

เดอะ เจนทริ สุขุมวิท

เดอะ เจนทริ พัฒนาการ

เดอะ เจนทริ วิภาวดี

เฮด ควอเทอร์ส วิภาวดี

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ 
สาทร-ราชพฤกษ์

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ 
ลาดพร้าว-เสรีไทย

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ 
เพชรเกษม-ป่ินเกล้า

บางกอก บูเลอวาร์ด 
รามอินทรา-เสรีไทย

บางกอก บูเลอวาร์ด 
รามอินทรา-เสรีไทย 2

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 9

บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 5

บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2

บางกอก บูเลอวาร์ด 
สาทร-ป่ินเกล้า 2

บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี

บางกอก บูเลอวาร์ด เวสต์เกต

บางกอก บูเลอวาร์ด 
ศรีนครินทร์-บางนา

บางกอก บูเลอวาร์ด 
ป่ินเกล้า-เพชรเกษม

บูเลอวาร์ด ทัสคานี ชะอํา

เวนิว โฟลว์ แจ้งวัฒนะ

เวนิว โฟลว์ รังสิต

เวนิว โฟลว์ ติวานนท์-รังสิต

เวนิว โฟลว์ พระราม 5

เวนิว พระราม 9

ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด 
ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

39

25

8

2

77

12

19

D2

53

M4

157

249

153

21

85

120

E3

D07

M02

122

241

57

K12

B04

35,900,000

35,900,000

62,000,000

28,500,000

23,990,000

21,700,000

23,900,000

16,900,000

19,400,000

15,990,000

13,090,000

8,490,000

12,590,000

34,900,000

12,190,000

11,490,000

13,790,000

10,990,000

10,990,000

6,490,000

8,290,000

11,290,000

12,490,000

12,990,000

ส่วนลด 5,000,000 บาท พร้อมฟรีค่าใช้จ่ายฯ (ค่าส่วนกลาง 2 ปี 
144,518 บาท และ ค่าธรรมเนียมการโอน 208,980 บาท)

ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี (123,304.8 บาท), ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน (61,763 บาท)

ส่วนลด 7,000,000 บาท + Voucher pantry และ ครัว พร้อมชุดรับประทาน
อาหาร (มูลค่า 2,000,000 บาท) + ฟรีค่าใช้จ่าย 3 รายการ (551,111 บาท)
+ ฟรีแอร์ท้ังหลัง (459,565 บาท)

ส่วนลด 3,000,000 บาท

ลด 3,000,000 บาท แอร์ท้ังหลัง (155,128 บาท)

Cashback 1.5 ล้าน ฟรี Built-In มูลค่า 500,000 บาท ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี 
123,768 บาท ฟรีค่าโอน 79,900 บาท

ส่วนลด 2,000,0000 บาท ฟรีค่าโอน (73,323 บาท) 
ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี (118,166 บาท)

ส่วนลด 4,000,000 บาท รับเพ่ิมทองคําหนัก 10 บาท ฟรีทุกค่าใช้จ่าย

รับเงินคืน 2,000,000 บาท ฟรีค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 61,050 บาท 
ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี 104,544 บาท ฟรีประตูร้ัวอัตโนมัติ มูลค่า 50,000 บาท 
ฟรี Built-in ชุุดครัว มูลค่า 100,000 บาท

ส่วนลด 2,000,000 บาท ฟรีค่าโอน 57,732 บาท
ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี 98,978 บาท

ลด 1,000,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 3 รายการ มูลค่า 213,644 บาท

Cashback 500,000 + ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย (ค่าส่วนกลาง 59,347 บาท 
ค่าจด 84,900 บาท ค่าโอน 80,655 บาท) + แอร์ 44,904 บาท 

ลด 600,000 บาท

ส่วนลด 5,000,000 บาท + ค่าใช้จ่าย 3 รายการ ได้แก่ 
ค่าโอน มูลค่า 299,000 บาท, ค่าจด มูลค่า 269,100 บาท, 
ค่าส่วนกลาง มูลค่า 244,512 บาท

(ส่วนลด 10% ของราคาขาย มูลค่า 1,219,000 บาท) + เคร่ืองปรับอากาศ DAIKIN ทุกห้องนอน

ส่วนลด 500,000 บาท, ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี (71,280 บาท),
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน (38,067 บาท)

ส่วนลด 4,900,000 บาท
ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 3 รายการ มูลค่า 220,148 บาท

ส่่วนลด 3,000,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 3 รายการ (193,829 บาท)
เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (78,307 บาท)

ลด 1,000,000 บาท 

ฟรี! ทุกค่าใช้จาย 180,695 บาท แอร์ 46,399 บาท

ส่วนลด 1,000,0000 บาท ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี (55,879 บาท) 
ฟรีค่าจดจํานอง (82,900 บาท) ฟรีค่าโอนกรรมสิทธ์ิ (40,905 บาท)

ส่วนลด 1,300,000 บาท ฟรีค่าส่วนกลาง 10 ปี (432,000 บาท)
ฟรีค่าโอนกรรมสิทธ์ิ (36,900 บาท)

ลด 1,000,000 บาท ค่าส่วนกลาง 2 ปี 105,209 บาท
ค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 47,270 บาท

รับโปรฯ 3,000,000 บาท



รายละเอียดโครงการ และแปลงโปรโมช่ัน ท่ีเข้าร่วมแคมเปญ

โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ราคา โปรโมช่ัน Campaign

เง่ือนไขการใช้ Code 
- ส่วนลด LINE MAN Food Discount สามารถใช้ได้ 1 คร้ัง ต่อ 1 ออเดอร์ 
- ไม่กําหนดราคาข้ันต่ําในการส่ังอาหารต่อออเดอร์
- สามารถใช้ Code เป็นส่วนลดในการส่ังอาหารเฉพาะร้านท่ีเข้าร่วมรายการ 
 ผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN เท่าน้ัน
- สามารถใช้ Code ได้ท้ังการจ่ายในรูปแบบเงินสดและบัตรเครดิต  
- ส่วนลดจะมีอายุ 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีออก Code (เช่น หากออก Code ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 
 ส่วนลดจะใช้ได้ถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565) 

เพฟ ประชาอุทิศ 90

เพฟ บ้านโพธ์ิ-ฉะเชิงเทรา

เพฟ มอเตอร์เวย์-ฉะเชิงเทรา

เพฟ ป่ินเกล้า-ศาลายา

เพฟ บางนา

วี คอมพาวด์ บางนา

วี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า

วี คอมพาวด์ ติวานนท์-รังสิต

เวิร์ฟ พระราม 5

เวิร์ฟ สายไหม-พหลโยธิน

เวิร์ฟ เพชรเกษม 81

เวิร์ฟ เพชรเกษม

เวิร์คเพลส เพชรเกษม 81-2

เซ็นทริค รัชโยธิน

แชมเบอร์ส อ่อนนุช สเตช่ัน

11,990,000

6,990,000

4,790,000

5,390,000

7,990,000

2,890,000

2,390,000

7,090,000

6,190,000

6,490,000

4,850,000

3,990,000

4,290,000

6,790,000

3,990,000

3,290,000

J03

I01

J06

AI08

H15

M02

M08

22

CG011

79

32

151

95

79

4

C03A11, C03A12

ลด 3,000,000 บาท หลังสุดท้ายปิดโครงการ!! 

ฟรี แอร์ทุกห้องนอน (90,000 บาท)

ฟรี ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน (ค่าโอน 20,000 บาท ค่าจดจํานอง 53,000 บาท 
ค่าส่วนกลาง 2 ปี 54,200 บาท)

รับเงินคืน 500,000 บาท

ส่วนลด 2 ล้าน พร้อมฟรีค่าใช้จ่าย (ค่าโอน 27,000 บาท) 
ค่าจดจํานอง 78,900 บาท ค่าส่วนกลาง 2 ปี 53,227 บาท)

ฟรีทุกค่าใช้จ่าย (ค่าโอน 160 บาท, ค่าจดจํานอง 285 บาท
ค่าส่วนกลาง 2 ปี 22,176 บาท)

ราคาพิเศษ ก่อนปรับราคา

ส่วนลด 500,000 บาท, รับเงินคืน 400,000 บาท, ฟรีค่าจดจํานอง
65,900 บาท, ฟรีค่าโอน 23,918 บาท, ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี 52,896 บาท
แอร์ 1 เคร่ือง มูลค่า 18,927 บาท

ฟรีโอณกรรมสิทธ์ิ (34,808 บาท) ฟรีจดจํานอง (61,900 บาท)
ฟรีส่วนกลาง 2 ปี (56,815 บาท) ฟรีผ้าม่านท้ังหลัง (48,000 บาท) 
ฟรีแอร์ห้องนอนใหญ่ (21,006 บาท) ฟรีบ้ิวอินครัว (60,000 บาท)

Gift Voucher หลังคาโรงจอด 97,000 บาท + แอร์ห้องนอนใหญ่ 1
8,926.16 บาท + ม่านท้ังหลัง 33,705 บาท + แพ็กแรกพบ 16,000 บาท

แอร์ 1 เคร่ือง 26,906 บาท ฟรี! ค่าส่วนกลาง 48,240 บาท

ลด 500,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน 3 รายการ มูลค่า 86,909 บาท
+ แอร์ท้ังหลัง มูลค่า 56,873 + ก้ันห้อง 15,791 บาท + CB 200,000 บาท

ลด 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายวันโอน 3 รายการ 83,773 บาท
+ แอร์ 3 นอน 37,947 บาท + CB100K

ลด 1,800,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน มูลค่า 117,582 บาท

ฟรีเฟอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า + ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิมธ์ิ
(รวมมูลค่า 190,000 บาท)

ฟรีเฟอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าครบ + ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธ์ิ
(รวมมูลค่า 150,000 บาท)



               ลูกค้า LINE MAN ชวนเพ่ือนซ้ือและโอนฯ โครงการสําเร็จ รับส่วนลด
    LINE MAN Food Discount มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท  

ท่านท่ีใช้บริการแอพพลิเคชัน LINE MAN สามารถแนะนําเพ่ือนหรือคนรู้จักให้มาซ้ือบ้าน 
ทาวน์โฮม คอนโด ท่ีเข้าร่วมแคมเปญ ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564  ผู้แนะนํา
จะได้รับ Code ส่วนลดใช้บริการ LINE MAN Food Discount มูลค่า 5,000 - 10,000 บาท* 

หมายเหตุ: 
*ผู้แนะนําจะได้รับสิทธ์ิต่อเม่ือผู้ถูกแนะนําจองโครงการในช่วงวันท่ี 26 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 และโอนฯ ภายในวันท่ี 15 ต.ค. 2564 โดยผู้แนะนําจะได้รับส่วนลด
  และแพ็คเกจกินฟรี ภายใน 45 วัน หลังจากวันท่ีทําการโอนฯ เสร็จสมบูรณ์ 
*จํากัดการมอบสิทธ์ิให้ผู้แนะนํา 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธ์ิซ้ําได้ 
*รายละเอียด Code ส่วนลด LINE MAN Food Discount

4
ต่อท่ี

ลกูค้า LINE MAN ชวนเพ่ือนซื้อและโอนฯ โครงการสําเรจ็

รบัโค้ดส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท*

 > เม่ือซ้ือและโอนฯ โครงการ Bangkok Grand Boulevard, The Gentry, Headquarters, Bangkok Boulevard, Bangkok Boulevard Signature, Venue, 
  Venue Flow และ Life  Bangkok Boulevard ผู้แนะนําจะได้รับส่วนลด รวมมูลค่า 10,000 บาท (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 100 คร้ัง มูลค่าคร้ังละ 100 บาท) 
 > เม่ือซ้ือและโอนฯ โครงการ Pave, Workplace, Verve, V Compound, Chambers On Nut Station และ Centric Ratchayothin ผู้แนะนําจะได้รับส่วนลด 
  รวมมูลค่า 5,000 บาท (รับ Code จํานวน 1 รหัส ใช้ได้ 50 คร้ัง คร้ังละ 100 บาท) 

เง่ือนไขการใช้ Code 
- ส่วนลด LINE MAN Food Discount สามารถใช้ได้ 1 คร้ัง ต่อ 1 ออเดอร์ 
- ไม่กําหนดราคาข้ันต่ําในการส่ังอาหารต่อออเดอร์
- สามารถใช้ Code เป็นส่วนลดในการส่ังอาหารเฉพาะร้านท่ีเข้าร่วมรายการ ผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN เท่าน้ัน
- สามารถใช้ Code ได้ท้ังการจ่ายในรูปแบบเงินสดและบัตรเครดิต  
- ส่วนลดจะมีอายุ 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีออก Code (เช่น หากออก Code ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 
 ส่วนลดจะใช้ได้ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2565) 

ลกูค้า LINE MAN ชวนเพ่ือนซื้อและโอนฯ โครงการสําเรจ็

รบัโค้ดส่วนลด
สูงสุด 10,000 บาท*


